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เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

ตามท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจ ัาป ิ ๒๕๖๔ ซ ึ่งเป ็นการประเม ินท ี,ม ีจ ุดม ุ่งหมายที'ก ่อให้เก ิดการพัฒนาและปรับปรุงด ้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ผ่านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศรองรับการประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ระบบ ITAS)

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาล 
ตำบลปลายพระยา โดยมิค่าคะแนนภาพรวมของหน่วยงาน ๙๗.๖๙ คะแนน ระดับผลการประเมิน AA
มิรายละเอียดคะแนนตามตัวขี้วัด ตังนี้

๑. ตัวข้ีวัดด้านการเปิดเผยข้อมูล 
๒. ตัวขี้วัดด้านการป๋องกันการทุจริต 
๓. ตัวข้ีวัดด้านการแก้ใขป๋ญหาการทุจริต 
๔. ตัวข้ีวัดด้านการใข้อำนาจ 
๕. ตัวข้ีวัดด้านการใข้งบประมาณ 
๖. ตัวข้ีวัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
๗. ตัวข้ีวัดด้านการใข้ทรัพย์สินของราชการ 
๘. ตัวข้ีวัดด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร 
๙. ตัวข้ีวัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน 
๑๐. ตัวขี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน

๑๐๐.๐๐ คะแนน 
๑๐๐.๐๐ คะแนน 
๙๙.๐๗ คะแนน 
๙๙.๐๑ คะแนน 
๙๘.๕๐ คะแนน 
๙๘.๓๖ คะแนน 
๙๘.๒๗ คะแนน 
๙๕.๑๖ คะแนน 
๙๔.๒๒ คะแนน 
๙๑.๕๗ คะแนน

(รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการประเมินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งผลการประเมิน
ระตับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปลายพระยา สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวขี้วัด 
และหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานด้นแบบด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสได้ ท้ังน้ีบางตัวข้ีวัดท่ีจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงานอีกเพียง 
เล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพ่ิมข้ึน โดยมิประเด็นท่ีควรมิการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ 
ดีย่ิงข้ึน ได้แก่

๑. แสดงการตำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมิทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการ 
ดำเนินการในปีที่รับการประเมิน

๒. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปิจจุบัน 
โดยเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม 
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน
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๓. ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน
๔. เปิด,โอกาส'ให้ผู้,รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ 

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
๕. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ข้ันตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
๖. เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประขาขนเกี่ยวกับการ 

ดำเนินงานให้ซัดเจนมากข้ึน
๗. ส่งเสริมการทำงานท่ีคำนึงถึงประโยขน์ของประซาซนและส่วนรวมเป็นหลัก 
๘. กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ซองหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงานและ 

ให้บริการแก่ประซาซนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที,กำหนด
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณซนควรรับทราบอย่างซัดเจนมากข้ึน 
๑๐. เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
๑๑. เพ่ิมมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการประซาซนอย่างเท่าเทียมกันโดย

ไม่เลือกปฏิบัติ
๑๒. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาบในการทำงานอย่าง 

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และประซาสัมพันธีให้ทราบโดยท่ัวกัน

(นางสาวเจึนจิรา สังข์โซติ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
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๑. ความเป็นมา
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ (สำนักงาน ป.ป.ซ.) 

ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาจาก ๔ สถาบัน 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราขการ 
และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการตำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ น้ัน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ เป็นเครื่องมือเซิงบวกที่มุ่งพัฒนา 
ระบบราขการไทยในเซิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี 
โดยมืวัตถประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและฟ้ญหาการดำเนินงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะข่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ใน 
การปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มืประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความ 
สะดวกต่อประขาขน อีกทั้งยังเป็นประโยขน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดทำแนวทาง/มาตรการฟ้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิขอบในปีงบประมาณต่อไปด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับการยอมรับและถูก 
กำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวซี้วัดที่กำหนดไร้ในแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ขาติ ประเด็นการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ ดังน้ัน การประเมิน ITA จึงไม่ได้มี 
เพียงกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ แต่ 
ยังประกอบด้วยกิจกรรมภายในของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับการเป็ดเผยข้อมูลภาครัฐและการปรับปรุง 
พัฒนาองค์กรให้มืคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในมิติต่างๆ ตามกรอบการประเมินให้ดียิ่งขึ้นด้วย

สำนักงาน ป.ป.ข. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะอนุกรรมการกำกับและ 
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๖๔ และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๖๔ ได้กำกับการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองข้อมูลผลการ 
ประเมิน ITA เป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการ ป.ป.ข.มืมติในการประขุมครั้งที่ ๑๑๔/๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๙ 
สิงหาคม ๒๔๖๔ เห็นขอบให้สำนักงาน ป.ป.ข. ดำเนินการประกาศผลคะแนนประเมินดังกล่าวให้หน่วยงาษ 
ภาครัฐและสาธารณซนรับทราบ ตามประกาศ สำนักงาน ป.ป.ข. เร่ือง ผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 
งบประมาณ ๒๔๖๔ ซึ่งปรากฏว่า เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้คะแนนรวม ๙๗.๖๙ คะแนน อยู่ระดับ AA 
และไม,ผ่าน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 
งบประมาณ ๒๔๖๔

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือแผนฟ้องกันการทุจริตให้มืประล่ท5ภาพและนี 

มาตรการฟ้องกันการทุจริตท่ีมืคุณภาพ

ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ุณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ่ง ใ ส

ใ น ก า ร ด ำ เน ิน ง า น ข อ ง เท ศ บ า ล ต ำ บ ล ป ล า ย พ ร ะ ย า  ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .๒ ๔ ๖ ๔
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๒. เพ่ือให้ผู้,บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้าน 

คุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อนำข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและ 

ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
๔. เพื่อกำหนดมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ รวมถึงมีข่องทางให้ประชาขนมีส่วนร่วม 

ใน การเสนอแนะการปฎํบตงานของเจ้าหน้าท่ี
๔. เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ลงเว็บไซต์องค์กรให้ครบถ้วนและ 

ประซาสัมพันธ์ข่องทางการติดต่อหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานให้ประขาซนรับทราบ

๓. ประโยซน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือแผนฟ้องกันการทุจริตใหม้ปีระสิทธิภาพและมี 

มาตรการ ฟ้องกันการทุจริตท่ีมีคุณภาพ
๒. ผู้บริหารและพนักงานมีส ่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาบด้าน 

คุณธรรม และความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓. นำข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุง 

พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
๔. มีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ รวมถึงมีข่องทางให้ประซาซนมีส่วนร่วมในการ 

เสนอแนะการปฏิน้ติงานซองเจ้าหน้าท่ี
๔. หน่วยงานสามารถนำข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ลงเว็บไซต์องค์กรให้ครบถ้วนและประซาสัมพันธ์ 

ซ่องทางการติดต่อหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานให้ประซาซนรับทราบ

๔. ขอบเขต
วิเคราะห์ผลการประเมีนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล 

ปลายพระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ตามตัวซี้วัดการประเมินที่ สำนักงาน ป.ป.ซ. กำหนด ที่มีคะแนน 
ต่ําก'ว่าร้อยละ ๘๔



หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

******************************

๑. แหล่งข้อมูลในการประเมิน ประกอบไปด้วย ๓ แหล่ง ดังน ี้

๑) ผู้มีส่'วน'ได้ส่วนเสียภาย'ใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับ ผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราซการ/ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที,ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
มาเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกขน หรือหน่วยงานของ 
รัฐอ่ืน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับต้ังแต่ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นด้นมา 

๓) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐท่ีใข้ในการส่ือสารต่อสาธารณะ

๒. เครื่องมือที่ใข้ในการประเมิน ประกอบไปด้วย ๓ เคร่ืองมือ เพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังน้ี
๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มืส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: NT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เก็บ ข้อมูลจากผู้มืส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มืส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มื 
ต่อ หน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวข้ีวัด ได้แก่ ดัวขี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวขี้วัดการใข้งบประมาณ ตัวข้ี'รัดการ,ใข้ 
อำนาจ ดัวข้ีวัดการใข้ทรัพย์สินของราขการ และตัวข้ีวัดการแกัใขป็ญหาการทุจริต

๒) แบบว ั ดการร ั บร ู ้ ของผ ู ้ ม ื ส ่ วนได ้ ส ่ วนเส ี ยภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บ ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระตับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ หน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวขี้วัด ได้แก่ ตัวขี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวขี้วัด 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวขี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓) แบบตรวจการเปีดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปีดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ 
เช่ือมโยง ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเป็ดเผยข้อมูลและระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเก็บข้อมูล จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระตับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ 
หน่วยงานเพื่อให้ ประซาขนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวข้ีวัด ได้แก่ ตัวข้ีวัด 
การเป็ดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวขี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน 
งบประมาณ การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวซีวัดการฟ้องกัน 
การทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวข้ีวัด ย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพ่ือฟ้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือ 

ฟ้องกันการทุจริต)



- ๒  -

๓. หลักเกณฑ์การประเมินผล
๓.๑ การประมวลผลคะแนน การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังน้ี

คะแนน แบบเท' แบบ E IT แบบOIT

คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉล่ียของข้อ 
คำถามจากผู้ตอบทุกคน

คะแนนเฉล่ียของข้อ 
คำถามจากผู้ตอบทุกคน

คะแนนของข้อคำถาม

คะแนนตัวขี้วัดย่อย - - คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ 
คำถามในตัวข้ีวัดย่อย

คะแนนตัวข้ีวัด คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ 
คำถามในตัวข้ีวัด

คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ 
คำถามในตัวข้ีวัด

คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ 
คำถามในตัวข้ีวัดย่อย

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉล่ียของทุก 
ตัวข้ีวัดในแบบสำรวจ

คะแนนเฉล่ียของทุก 
ตัวข้ีวัดในแบบสำรวจ

คะแนนเฉล่ียของทุก 
ตัวข้ีวัดในแบบสำรวจ

นำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ ๓๐ รอยละ๓๐ ร้อยละ๔๐

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจท่ีถ่วงน้ําหนัก

๓.๒ คะแนนและระดับผลการประเมิน ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนน 
เต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการ ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน ระดับ
๙๔.๐๐ -  ๑๐๐ AA

๙๔.๐๐ — ๙๔.๙๙ A

๗๔.๐๐ -  ๘๔.๙๙ B
๖๔.๐๐ -  ๗๔.๙๙ C

๔๔.๐๐ -  ๖๔.๙๙ อ
๔๐.๐๐ -  ๔๔.๙๙ E

๔๙.๙๙ F



ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน ค ุณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ่ง ใ ส ใ น ก า ร ด ำ เน ิน ง า น

ข อ ง เท ศ บ า ล ด ำ บ ล ป ล า ย พ ร ะ ย า  ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๖ ๔

สำนักงาน ป.ป.ซ. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ และได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการ ดำเนินงานซองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 
งบประมาณ ๒๔๖๔ แล้ว ปรากฏว่า เทศบาลดำบลปลายพระยา ได้คะแนนรวม ๙๗.๖๙ คะแนน อยู่ระดับ AA 
ซึ่งผ่านผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

คะแนน เทศบาลd าบลนลานพ ระบา

9 7 .6 9  ค ะ แ น น

ระcfuwamsUs:เอน A A
q i n o j n m s U ร ะ น า น  o

ก ารบ ฎ บ * รฟ !าล ่

การฃองอ ่นการค ุวรเท  
1๐๐.00

ก า ร ใ ง ง น บ ร :น า ณ  

98.50

การ'!'งอ่าน■■เอ 

99.01

การ(ซ ้ท -;;ฬข ์ฟ ้นของราซก 

98.27

95.16 ค ุ c u m w m s c h iO  น■งาน 

94.22

ทารนr tT u O w m ทารทว'J o  

99.07

๑. ตัวซี'รัดด้านการเปีดเผย1ข้อมูล ๑๐๐.๐๐ คะแนน
๒. ดัวซ้ีรัดด้านการปีองกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ คะแนน
๓. ดัวซ้ีรัดด้านการแก้ไขปีญหาการทุจริต ๙๙.๐๗ คะแนน

๔. ตัวข้ี'รัดด้านการ1ใซ้อำนาจ ๙๙.๐๑ คะแนน
๔. ดัวข้ีรัดด้านการใซ้งบประมาณ ๙๘.๕๐ คะแนน
๖. ดัวข้ีรัดด้านการปฏิปีตหน้าท่ี ๙๘.๓๖ คะแนน
๗. ดัวข้ีรัดด้านการใฃัทรัพย์สินของราซการ ๙๘.๒๗ คะแนน
๘. ตัวขี้รัดด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร ๙๕.๑๖ คะแนน
๙. ตัวขี้รัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน ๙๔.๒๒ คะแนน
๑๐. ตัวขี้รัดด้านการปรับปรุงการทำงาน ๙๑.๕๗ คะแนน



- ๒ -

วิเคราะห์ข้อบกพร่อง / ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

ประจำนิงบประมาณ ๒๕๖๔ จะเห็นได้ว่าผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา สามารถตำเนินการได้ครบถ้วนตามดัวขี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุ 
ความสำเร็จในการเนินหน่วยงานด้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้ ทั้งนี้บางตัวขี้วัดที่จำเนินต้องให้ 
ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภาพในการตำเนินงาน 
เพ่ิม1ข้ึน โดยมีประเด็นที่ควรมีการเนิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน ได้แก่

๑. แสดงการตำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ลุจริตอย่างขัดเจน / เนินการ 
ดำเนินการในนิที่รับการประเมิน

๒. แสดงการตำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนนิจจุบัน 
โดยเนินการตำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม 
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และต้องเนินการดำเนินการในนิที่รับการประเมิน 

๓. ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน
๔. เปีดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน'ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ 

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขี้น
๔. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ข้ันตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขี้น 
๖. เพิ่มมาตรการขี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประขาขนเกี่ยวกับการ 

ดำเนินงานให้ขัดเจนมากข้ึน
๗. ส่งเสริมการทำงานท่ีคำนึงถึงประโยขน่ของประขาขนและส่วนรวมเนินหลัก 
๘. กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงานและ 

ให้บริการแก่ประขาขนเนินไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณขนควรรับทราบอย่างขัดเจนมากข้ึน 
๑๐. เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขี้น 
๑๑. เพ่ิมมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการประขาขนอย่างเท่าเทียมกันโดย

ไม่เลือกปฏิบัติ
๑๒. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่าง 

ตรงไปตรงมา ไม่ปีดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการตำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 
งบประมาณ ๒๔๖๔ ของเทศบาลตำบลปลายพระยา สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวข้ีวัดและหลักเกณฑ์ 
การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จ แต่ยังมีตัวขี้วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเนินการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวข้ีวัด ได้แก่ ตัวขี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวข้ี'วัด 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวขี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ควรเพ่ิมความสำคัญในการกำกับดูแล หรือ 
ส่งเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยมีประเด็นที่ควรมีการ 
เปีดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น เข่น เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ 
ให้ดีข้ีน มีมาตรการขี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประขาขนเกี่ยวกับการตำเนินงานให้ขัดเจน 
มากขึ้น และกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ 
ประขาขนเนินไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
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คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลตำบลปลายพระยา ะ 97.69 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน : AA

การพท?Vเย'สินขอ 

98.27

การปปึฟ้ฟ้Vtthfi

การพค ่านาจ

99.01

95.16 *)ณกาพการค่าเฉนงาน

การแก่ไข ป๋ญหาการVIจรด 

99.07

การปอง/รนการVIจรด 

100.00
การพงบประมาณ 

98.50

94.22

:

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การเปีดเผย1ข้อมูล 100.00

2 การ‘ปีองกันการทุจริต 100.00

3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.07

4 การใช้อำนาจ 99.01

* 5 การใช้งบประมาณ 98.50

6 การปฏิบัติหน้าท่ี 98.36

7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.27

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.16

9 คุณภาพการดำเนินงาน 94.22

10 การปรับปรุงการทำงาน V 91.57
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กราฟแนวโน้ม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 97.69 คะแนน จาก 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถ 

บรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก1หน่วยงานอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางดัวชี้วัดท่ีจำเป็นต้องให้ความสำคัญ 

ในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อ 

เน่ือง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลลัมฤทธื้ในการดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก,สาธารณซนได้มากย่ิงข้ึนต่อไปในอนาคต ท้ังน้ี 

ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้า 

หน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฎิทัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริตอย่างขัดเจน / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรม 

ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปีจจุบัน โดยเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม 

หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน - ปรับปรุงการดำเนิน่งาน/การให้บริการให้มิความโปร่งใสมากขึ้น - เปิดโอกาส 

ให้ผู้'รับ,บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีสํวน'โต้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น - เพิ่มการปรับปรุงวิธีการ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น - เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประขาซนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ขัดเจนมากขึ้น - 

ส่งเสริมการทำงานท่ีคำนึงถึงประโยชน์ของประชาขนและส่วนรวมเป็นหลัก - กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้ 

บริการแก่ประซาขนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด - ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณขนควรรับทราบอย่างขัดเจนมากขึ้น - เพ่ิมกลไกการ 

ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น - เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการประซาซนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ 

เลือกปฏินิติ - เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
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II บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 99.01

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด ดะแน่น

เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 2.17% 97.83% 99.20

เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 0.00% 3.30% 96.70% 98.81

12 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก,ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียง 

ใด

99.60

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

£

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับ 

ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 1.11% 98.89% 99.60

13 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 98.81

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.00% 3.26% 96.74% 98.81

ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00% 0.00% 3.26% 96.74% 98.81

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 3.26% 96.74% 98.81

พ

14 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 97.59

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

เงิน 2.17% 97.83% 97:59

ทรัพย์สิน 2.17% 97.83% 97.59

ประโยชน์อื่น ๆ ที,อาจคำนวณเป็นเงินได้ เข่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 2.17% 97.83% 97.59

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามฃนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารย"ท 

ทีปฏิบ้ติกัน'โนสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่

97.59
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I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุศM ขี่ให้รัไ/ฟโฒิทสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประtv พี หรือวัตรวธรรม หรือให้กันตไม่มีารยาท fftSU5&

ท่ปฎับัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรไนหน่วยงานของท่าน มการรับสืงตังต่อเปน หรือ๒

หัวข้อการประเมิน มิ ไม่มิ คะแนน

เงิน 2.17% 97.83% 97.59

ทรัพย์สิน 2.20% 97.80% 97.59

ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา ก.ารรับความบันเทิง เป็นด้น 2.17% 97.83% 97.59

16 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก,บุคคลภายนอกหรือภาคเอกขน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและค''ดหวังให้มีการตอบแทนใน 

อนาคต หรือไม่

97.59

หัวข้อการประเมิน มิ ไม่มิ คะแนน

• 2.17% 97.83% 97.59

ทรัพย์สิน 2.20% 97.80% 97.59

ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นด้น 2.17% 97.83% 97.59

17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ชองหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 98.41

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มิเลย -

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ชองหน่วยงานของท่าน มากน้อย 

เพียงใด

0.00% 0.00% 4.49% 95.51% 98.41

18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 98.81

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มิเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

คุ้มค่า 0.00% 0.00% 3.37% 96.63% 98.81

ไมบัดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 0.00% 0.00% 3.37% 96.63% 98.81

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ล่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 98.81
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19 หน่วยงานของท่าน ใข้จ่ายงบ'#วข้อเฝ็&พัเฟ^มิโยซ'น์ส่,วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ม าท!k ฒ่ีชุ®ฟ้รือ น้อย มาก มากที่สุด &&ฒน

ไม่มีเลย

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ไม่มีเลย

หน่วยงานของท่าน ใข้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยขน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

มากน้อยเพียงใด

96.63% 3.37% 0.00% 0.00% 98.81

110 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ท่ีเป็นเท็จ เข่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 99.60

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน

^^ากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ท่ีเป็นเท็จ เข่น ค่าทำงานล่วงเวลา 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

98.88% 1.12% 0.00% 0.00% 99.60

111 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะตังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 96.99

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

โปร่งใส ตรวจสอบได้ '1.12% 0.00% 1.12% 97.75% 98.40

เอื้อประโยขน้ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 95.51% 0.00% 1.12% 3.37% 95.58

^ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใขัจ่ายงบประมาณ ตามประเด็นตังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 98.41

หัวข้อการประเมิน . น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

สอบถาม 0.00% 0.00% 4.49% 95.51% 98.41

ทักท้วง 0.00% 0.00% 4.49% 95.51% 98.41

ร้องเรียน 0.00% 0.00% 4.49% 95.51% 98.41

113 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญขาอย่างเป็นรรรม มากน้อยเพียงใด 98.41
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ตัวจี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อยูลพนฐาน

'ข้อมูลพึ้นฐ'น

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

01 โครงสร้าง ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 08.32 น. 100.00

02 ข้อมูลผู้บริหาร ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 08.40 น. 100.00

03 อำนาจหน้าท ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 08.41 น. 100.00

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 08.42 น. 100.00

05 ข้อมูลการติดต่อ ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 08.43 น. 100.00

06 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 08.44 น. 100.00

ข้าวประขาสัมพันธ์พ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน'

07 ข่าวประซาสัมพันธ์ ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 08.45 น. 100.00

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

08 Q&A ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 08.46 น. 100.00

09 Social Network ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 08.48 น. 100.00

ตัวจี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบรหารงาบ

ม่การตำเนินงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

010 แผนดำเนินงานประจำปี ตรวจแล้ว 21/05/2564 100.00•'

O i l รายงานการกากับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.36 น. 100.00

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตรวจแล้ว 21/05/2564 100.00

การปฏิ'บต๊งาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจแล้ว 21/05/2564 100.00
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การโห้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ตรวจ.แล้ว 21/05/2564 100.00

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ตรวจแล้ว 21/05/2564 100.00’'

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ตรวจแล้ว 21/05/2564 100.00

017 E-Service ตรวจแล้ว 21/05/2564 100.00

ตัวซวัดย่อยท่ี ร.3 การบริหารนนณบระมาณ

แผนการใช้ย่าข■รบประ^า0เประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.28 น. 100.00

OT9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 

เดือน

ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.30 น. 100.00

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.30 น. 100.00

การจํลขื้อจัดจ้าวหริอการพัหาพัสคุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

021 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.34 น. 100.00

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.34 น. 100.00

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.36 น. 100.00

TO4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.37 น. 100.00

ตัว•ช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบดดล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร,เ1ดคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.41 น. 100.00'

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.38 น. 100.00

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.49 น. 100.00

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.51 น. 100.00
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ตัวข้ีวัดย่อยท่ิ 9.5 การร่นลริมความ'โปร่ง'1ล

การจัดการเรีองร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.53 น. 100.00

030 ซ่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.53 น. 100.00

031 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.55 น. 100.00

การเปิดโอกาลให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

032 ซ่องทางการรับฟ้งความคิดเห็น ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.56 น. 100.00

033 การเปีดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 09.58 น. 100.00

ตัวข้ีวัดย่อย'ท่ี 10.1 กๆรตํ"เนินการเฟ้อป้องกันการ,ทุจริต

เจตจำบงสุจริตของผู้'บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 10.00 น. 100.00

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

I

การประเมีนความเลยงเฟ้อการน้องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

พ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 10.06 น. 100.00

037 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 10.08 น. 100.00

การเลริมลร้างวัฒนรรรมองค่กร

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการน้องกับการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน:

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 10.10 น. 100.00
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ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการริ]องกันการทุจริตประจำปี 

รอบ 6 เดือน

ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 10.11 น. 100.00

041 รายงานผลการดำเนินการปัองกันการทุจริตประจำปี ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 10.13 น. 100.00

ตัวช้ีวัดย่อยท 10.2 มาตรการทยใบเพื่อป๋องกั!.โทรทุจริต

มาตรการล่งเลริมความโปร่งใลนลง:ป๋องกับการทุจริตภายในหน่วยงาน
1

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 10.14 น. 100.00

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตรวจแล้ว 21/05/2564 เวลา 10.15 น. 100.00-

ภายในหน่วยงาน

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มืส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ตํ่ากว่า 20 ปี 0 0 0

20 -  30 ปี 1 2 0

31 -  40 ปี 9 10 0

4 1 - 5 0 ปี 22 9 0

5 1 - 6 0 ปี 11 7 0

มากกว่า 60 ปี
m ___________________________________________

1 2 0

ระดับการคิกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหริอตํ่ากว่า 2 3 0

มัธยมศึกษาหริอเทียบเท่า 6 11 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 12 5 0

ปริญญาตริหรือเทียบเท่า 23 10 0

สูงกว่าปริญญาตริ 1 1 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื่นๆ
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113 ท่านได้รับมอบหม''ยงานจา(หักข้ฒัพ่^รรณิน่งเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด น้อยที่สุดหรือ น้อย มาก มากที่สุด

ไม่มีเลย

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 0.00% 0.00% 4.49% 95.51% 98.41

114 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 98.41

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

- ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพชองผลงานอย่างถูกต้อง 

^^)น้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 4.49% 95.51% 98.41

1

115 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มิการคัดเลือกผู้เข้ารับการผีเกอบรม การคักษาดูงาน หรือการให้ทุนการคักษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 98.41

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ผู้บังคับบัญชาชองท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการผีเกอบรม การคักษาดูงาน หรือ 

การให้ทุนการคักษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 4.44% 95.56% 98.41

116 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ทำธุระล่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 99.20

^  หัวข้อการประเมิน ■น้อยท่ีสุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียง - 

ใด

97.78% 2.22% 0.00% 0.00% 99.20

1

117 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมิความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 100.00

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

■ น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมิความเสี่ยงต่อการ 

ทุจริต มากน้อยเพียงใด

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00
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118 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อใปนี้ มากน้อยเพียงใด 99.60

หัวข้อการประเมิน 'น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มิเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 98.89% 1.11% 0.00% 0.00% 99.60

มีการซ้ือขายตำแหน่ง 98.88% 1.12% 0.00% 0.00% 99.60

เอื้อประโยชน้ใหักลุ่มหรือพวกพ้อง 98.88% 1.12% 0.00% 0.00% 99.60

119 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 99.60

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม,มิเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

^^ลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 

หรอนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

98.82% 1.18% 0.00% 0.00% 99.60

120 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยง"นของท่าน มีความละดวกมากน้อยเพียงใด 96.00

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม,มีเลย .

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

2.35% 0.00% 4.71% 92.94% 96.00

121 ถ้าต้องมิการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบตงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 97.60

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ 

ท่าน มิการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

1.18% 0.00%
ร

3.53% 95.29% 97.60

122 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินชองราชการไปใช้โดยไม่ไต้ช00บุญาตฐย่างถูทต้ฐง จากหน่วยงานข0งท่าน มากน้0ยเพียงใด 99.20

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มิเลย

น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ใต้ขอ 

อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

97.65% 2.35% 0.00% 0.00% 99.20
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I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราฃการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 98.41

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราฃการท่ีถูก 

ต้อง มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00%

1

4.71% 95.29% 98.41

124 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจลอบการใช้ทรัพย์สินของราฃการ ฒื่อป้องกันไมให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

มากน้อยเพียงใด

98.81

1

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจลอบการใช้ทรัพย์สินของราขการ เพ่ือ 

กันไมให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 3.53% 96.47% 98.81

125 ผู้บรืหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความลำกัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 98.81

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความลำกัญ กับการต่อต้านการทุจริต มาก 

น้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 3.33% 96.67% 98.81

:

126 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ กังต่อไปน้ี หรือไม, 100.00

£  หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการฟ้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00

จัดทำแผนงานด้านการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 100.00% 0.00% 100.00

127 ฟ้ญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 98.41

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ปีญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 0.00% 0.00% 4.40% 95.60% 98.41
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I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 99.20

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

เผ้าระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 2.20% 97.80% 99.20

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 2.20% 97.80% 99.20

ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต 0.00% 0.00% 2.22% 97.78% 99.20

\
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป๋องกันการทุจริตใน 

หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

99.20

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

£

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ 

ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพี่อปีองกันการทุจริตในหน่วยงาน มาก 

น้อยเพียงใด

0.00% 0.00% 2.22% 97.78% 99.20

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 98.81

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก .0.00% 0.00% 3.30% 96.70% 98.81

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.00% 0.00% 3.33% 96.67% 98.81

จว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00% 0.00% 3.30% 96.70% 98.81

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.00% 0.00% 3.33% 96.67% 98.81

E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ใหับริการแก่-ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 91.71

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 0.00% 4.00% 20.00% 76.00% 90.59

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00% 4.00% 13.33% 82.67% 92.82
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E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงานA ห้บริการแก่,ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 93.28

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน
1

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงานA y บริการแก่,ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน 

ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

2.67% 0.00% 12.00% 85.33% 93.28

E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงใปตร''1มา ไม่ปีดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อย 

เพียงใด

94.62

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้1ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการA หับริการแก่ 

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ป็ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

0.00% 2.£7% 10.67% 86.67% 94.62

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้ส่ิงดังต่อใปน้ี เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

100,00

หัวข้อการประเมิน ‘ะ1 
มิ ไม่มี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยฃน์อื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเป็นเงินได้ เข่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นด้น 0.00% 100.00% 100.00

^^หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงบระโยชน์ของประขาซนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 91.49

หัวข้อการประเมิน 'น้อยที่สุดหรือ น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

ไม่มีเลย

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถีงประโยชน์ของประซาขนและ - 

ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

0.00% 4.00% 17.33% 78.67% 91.49

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มิลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 95.08

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

' น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 1.32% 11.84% 86.84% 95.08
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E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 95.08

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย

ร

มาก มากที่สุด คะแนน

มีข่องทางหลากหลาย 0.00% 1.32% 11.84% 86.84% 95.08

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณซนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 91.95

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 

อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

1.32% 1.32% 17.11% 80.26% 91.95

^ หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีฃ่องทางรับฟ้งคำติฃมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม, 98.65

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีฃ่องทางรับฟ้งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานํ/การให้บริการ หรือ 98.68% 1.32% 98.65

ไม่

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีข้อกังวลสงลัยเก่ียวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 91.47

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการ 

นงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

0.00% 5.26% 14.47% 80.26% 91.47

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีข่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 98.65

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน
ร

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 98.68% 1.32% 98.65

El 1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 92'.39

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

11/17



2/9/64 15:56

E l l  เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาบท่ีท่านติดต่อ มิการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก.น้อยเพียงใด 92.39

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มิเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้ 

บริการให้ดีข้ึนมากน้อยเพียงใด

1.30% 1.30% 15.58% 81.82% 92.39

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มิการปรับปรุงวิธีการและขึ้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 90.61

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

:

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขึ้นตอนการดำเนินงาน/การให้ 

บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

1.30% 1.30% 20.78% 76.62% 90.61

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 98.65

หัวข้อการประเมิน มิ ไม่มิ คะแนน

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มิการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

มากขึ้น หรือไม่

98.68% 1.32% 98.65

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปีดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้ 

บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

88.34

หัวข้อการประเมิน

• _________________________________________________________________________________

น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มิเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะนบ'น

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปีดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่'วน1ได้ส่วนเสีย 

เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 

ได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

1.30% 5.19% 19.48% 74.03% 88.34

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมิการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มิความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด 87.88

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มิเลย

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มิความ 

โปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด

1.30% 6.49% 18.18% 74.03% 87.88
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ผู้ตอบแบบวัดการรับเข^ยู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป อา  ̂ . 31 28 ซาย ก หญิง อื่น่ๆ

พ ํ1jใเฟ้ฃคูงรัฐ 2 0 0 0 0 0

^คกรัรุร?จ 11 0 2 1 0 0

แ-ๆ40ปี 0 23 0 19 0 0

41 - 50 ปี 15 13 0

5 1 - 6 0 ปี 6 6 0

มากกว่า 60 ปี 0 0 0

ระดับการศึกษา 1 ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกว่า 4 0 0

วรเมศึกษาหรือเทียบเท่า 17 5 0

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 10 2 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 12 27 0

สูงกว่าปริญญาตรี 1 5 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าท่ีในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 

จำนวนบุคลากร 

ความสุขในการทำงาน

vsmt mwitttljalovlii •
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